


12 SQ-Amb sublingválny lyofilizát

extrakt alergénov z peľu ambrózie 
palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)

RAGWIZAX®

LEPŠIA ÚČINNOSŤ
V porovnaní s placebom signifikantne 
znižuje príznaky a potrebu symptomatickej 
liečby u detí a dospelých*1-3

POHODLNOSŤ PRI UŽÍVANÍ
Rýchlorozpustná ZYDIS tableta** podávaná 
jedenkrát denne pre jednoduchú liečbu 
doma aj na cestách‡4

LIEČBA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Jediná SLIT tableta† schválená regulačnými 
úradmi v EÚ na liečbu alergickej rinitídy 
indukovanej peľom ambrózie5

MOŽ NOSŤ

PODANIA UŽ OD

5 ROKOV6

Doprajte im 
pobyt v prírodeBEZ

O
 

BMEDZENÍ
Urýchlite u pacientov alergických na peľ ambrózie proces 
smerujúci k lepšej kontrole príznakov už v detskom veku3

Lieková forma: sublingválny lyofilizát. Biely až takmer biely sublingválny lyofilizát s vyrazeným označením, sušený chladom. Zloženie: Štandardizovaný extrakt alergénov z peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) 12 SQ-
Amb v jednom sublingválnom lyofilizáte. Terapeutické indikácie: RAGWIZAX je indikovaný na liečbu alergickej rinitídy u dospelých a detí (od 5 rokov) vyvolanej peľom ambrózie, sprevádzanej konjunktivitídou alebo bez 
konjunktivitídy, napriek užívaniu liekov na zmiernenie symptómov. Alergia na ambróziu sa musí diagnostikovať na základe klinickej anamnézy a pozitívneho výsledku testu citlivosti (kožný test vpichom a/alebo špecifické IgE) na peľ 
ambrózie (Ambrosia spp). Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka pre dospelých a detí (od 5 rokov) je jeden sublingválny lyofilizát (12 SQ-Amb) denne. Klinický účinok v prvej sezóne peľu ambrózie sa očakáva vtedy, 
ak sa liečba začne najmenej 12 týždňov pred očakávaným začiatkom tejto sezóny a pokračuje počas nej. Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii obdobie 
liečby 3 rokov. Údaje o účinnosti sú k dispozícii pre 1 rok liečby liekom RAGWIZAX. Dlhodobá účinnosť (modifikácia ochorenia) zatiaľ nebola určená. Ak sa počas prvého roka liečby liekom RAGWIZAX nepozoruje žiadne zlepšenie, 
nie je indikácia pre pokračovanie liečby. Dávkovanie u detí od 5 rokov je rovnaké ako u dospelých. Liečbu liekom RAGWIZAX majú začínať lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou alergických ochorení. Prvý sublingválny lyofilizát sa má 
požiť pod dohľadom lekára a pacient sa má sledovať aspoň pol hodinu, aby sa tým poskytol priestor na diskusiu a prípadnú liečbu akýchkoľvek okamžitých nežiadúcich účinkov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na 
ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti s úsilným expiračným objemom vydýchnutým za jednu sekundu = FEV1 < 70 % predpokladanej hodnoty (po adekvátnej farmakologickej liečbe), u detí s FEV1 < 80 % predpokladanej 
hodnoty (po adekvátnej farmakologickej liečbe) pri začatí liečby. Pacienti, u ktorých sa za posledné 3 mesiace objavilo závažné zhoršenie astmy. U pacientov s astmou, ktorí majú akútnu infekciu dýchacích ciest, sa má liečba liekom 
RAGWIZAX oddialiť dovtedy, kým sa infekcia nevylieči. Pacienti s aktívnymi alebo nedostatočne kontrolovanými autoimunitnými ochoreniami, poruchami imunitného systému, imunodeficienciami, imunosupresiou alebo malígnymi 
neoplastickými ochoreniami relevantnými pre aktuálne ochorenie. Pacienti s akútnym závažným zápalom v ústnej dutine alebo rankami v ústnej dutine. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: V prípade závažných 
systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, angioedému, ťažkostí pri prehĺtaní, ťažkostí pri dýchaní, zmien hlasu, hypotenzie alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba prerušiť a okamžite kontaktovať lekár. Nástup 
systémových symptómov môže zahŕňať sčervenanie, svrbenie, pocit tepla, pocit celkovej nepohody a nepokoj/úzkosť. Astma je známym rizikovým faktorom pre závažné systémové alergické reakcie. U pacientov s ochorením srdca 
môže existovať zvýšené riziko výskytu systémových alergických reakcií. Astma je známym rizikovým faktorom pre vznik závažných systémových alergických reakcií. V prípade akútneho zhoršenia astmy sa má použiť krátkodobo 
účinkujúci bronchodilatans. Ak pacient považuje liečbu krátkodobo účinkujúcim bronchodilatansom za neúčinnú, alebo ak potrebuje viac inhalovať ako obyčajne, treba vyhľadať lekársku pomoc. Pacienti musia byť informovaní 
o potrebe okamžitého vyhľadania lekárskej pomoci v prípade náhleho zhoršenia astmy. Pri liečbe liekom RAGWIZAX je pacient vystavený pôsobeniu alergénu, ktorý vyvoláva symptómy alergie. Preto možno počas obdobia liečby 
očakávať výskyt lokálnych alergických reakcií. Tieto reakcie sú zvyčajne mierne až stredne závažné, môžu sa však objaviť závažnejšie orofaryngeálne reakcie. Ak sa u pacienta objavia významné lokálne nežiadúce účinky liečby, treba 
zvážiť podanie lieku proti alergii (napríklad antihistaminika). Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie u ľudí a neidentifikovali sa žiadne možné liekové interakcie z akéhokoľvek zdroja. Fertilita, 
gravidita a laktácia: Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa klinických skúseností s používaním lieku RAGWIZAX u tehotných žien. Neexistujú žiadne klinické údaje týkajúce sa užívania lieku RAGWIZAX počas dojčenia. Neexistujú 
žiadne klinické údaje týkajúce sa fertility pri užívaní lieku RAGWIZAX. Nežiaduce účinky: Pacienti užívajúci RAGWIZAX by mali očakávať najmä výskyt miernych až stredne závažných lokálnych alergických reakcií, a to prevažne v 
úvodných štádiách liečby. Väčšina týchto reakcií je prechodných a vymizne spontánne. Môžu sa objaviť závažnejšie orofaryngeálne alergické reakcie. Zoznam pomocných látok: želatína (rybieho pôvodu), manitol, hydroxid sodný 
(na úpravu pH). Druh obalu a obsah balenia: Hliníkovo/hliníkové blistre vo vonkajšej škatuľke. 30 a 90 sublingválnych lyofilizátov. Spôsob výdaja lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Dánsko. Registračné číslo: 59/0076/18-S Dátum revízie textu: Február 2023. Pred predpísaním lieku sa, prosím, oboznámte so Súhrnom charakteristických vlastností lieku. 
Zastúpenie v SR: ALK Slovakia s.r.o,  Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, tel: 02/54650371, e-mail: admin.alkslovakia@alk.net

Dátum prípravy: Apríl 2023 
Kód: SK-RZX-2300001

*Všetci pacienti mali k dispozícii lieky na úľavu od príznakov. **Rýchlorozpustná tableta = perorálny lyofilizát, Zydis® Fast Dissolve Technology Platform (technológia s rýchlym rozpúšťaním tabliet po sublingválnom podaní) 
https://www.catalent.com/index.php/offerings/A-Z-Offerings/zydis. ‡Prvá dávka sa má užiť pod dohľadom lekára a pacient sa má sledovať aspoň 30 minút, aby sa tým poskytol priestor na diskusiu a prípadnú liečbu akých-
koľvek okamžitých vedľajších účinkov. †SLIT – sublingválna imunoterapia. 

Referencie: 1. Creticos P. S., et al. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131: 1342 – 1349 2. Nolte H et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013; 110: 450 – 236 3. Nolte H, et al, Efficacy and Safety of Ragweed SLIT-Tablet in Children with 
Allergic Rhinoconjunctivitis in a Randomized, Placebo-Controlled Trial, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2020 4. Damm K., et al. Health Econ Rev. 2016; 6 (32): 1 – 9 5. Larsen J. N., et al. Drug Discov 
Today. 2016; 21 (1): 26 – 37 6. Súhrn charakteristických vlastností lieku Ragwizax, Február 2023

Skrátená informácia o lieku RAGWIZAX® 



















NOVINKA
PRE DOSPELÝCH  
A DOSPIEVAJÚCICH OD 12 ROKOV.1

JEDINÁ HDM SLIT TABLETA 
S INICIÁLNOU FÁZOU1

Referencia: Aktuálne platné SPC Actair, dátum revízie textu 12/2022.

100 IR + 300 IR, 300 IR sublingválne tablety 
alergénové extrakty z roztočov domáceho prachu

Skrátená informácia o lieku: ACTAIR 100 IR sublingválne tablety; ACTAIR 100 IR sublingválne tablety, ACTAIR 300 IR sublingválne tablety; ACTAIR 300 IR sublingválne tablety  Tento liek je predmetom 
ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Pred predpísaním lieku sa, 
prosím, podrobne oboznámte s  úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Štandardizované alergénové extrakty z roztočov domáceho prachu 
(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) v rovnakých pomeroch, 100 IR* alebo 300 IR* v jednej sublingválnej tablete. *IR (index reaktivity) bol definovaný na hodnotenie alergenicity extraktu 
alergénov. Extrakt alergénov obsahuje 100 IR/ml, ak kožný vpichový (prick) test použitím Stallerpointu vyvolá vznik pupenca s priemerom 7 mm u 30 pacientov, ktorí sú na tento alergén senzibilizovaní (geometrický 
priemer). Súčasne sa pozitívnym prick testom s 9 % kodeínium-fosfátom alebo s histamínium-dihydrochloridom 10 mg/ml preukazuje kožná reaktivita týchto pacientov. Terapeutické indikácie: ACTAIR je indikovaný 
dospievajúcim (12 – 17 rokov) a dospelým na liečbu stredne závažnej až závažnej alergickej rinitídy alebo rinokonjunktivitídy vyvolanej roztočmi domáceho prachu, diagnostikovanej na základe klinickej anamnézy a 
pozitívneho výsledku testu citlivosti na roztoče domáceho prachu (kožný vpichový test a/alebo test špecifického IgE). ACTAIR 100 IR je určený len na obdobie zvyšovania dávky, nie na udržiavaciu liečbu. Dávkovanie a 
spôsob podávania: Začiatočná liečba: Dávka ACTAIRU sa má zvyšovať počas obdobia troch dní, kým sa nedosiahne udržiavacia dávka (1. deň: 1 tableta 100 IR, 2. deň: 2 tablety 100 IR súčasne, 3. deň: 1 tableta 300 IR). 
Udžiavacia liečba: Denná dávka pre dospelých a dospievajúcich je 300 IR. Ukončenie liečby sa má zvážiť, ak počas prvého roka liečby ACTAIROM nebude pozorované žiadne zlepšenie. Pediatrická populácia: ACTAIR nie 
je indikovaný u detí vo veku do 12 rokov. Dávkovanie u dospievajúcich (12 – 17 rokov) a dospelých je rovnaké. Starší pacienti: ACTAIR nie je určený na použitie u dospelých vo veku nad 65 rokov. Spôsob podávania: Prvá 
tableta ACTAIRU sa má užiť pod dohľadom lekára a pacient má byť najmenej 30 minút sledovaný. ACTAIR sa má podávať do prázdnych úst počas dňa. Pred prehltnutím sa má tableta vložiť pod jazyk a držať pod jazykom, 
kým sa tableta nerozpustí. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemajú konzumovať jedlá ani nápoje. Ukončenie liečby: Ak sa liečba ACTAIROM preruší na obdobie do 7 dní, pacient môže v liečbe pokračovať. Ak sa liečba 
preruší na viac ako 7 dní, pred obnovením liečby má byť kontaktovaný lekár. ACTAIR nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Kontraindikácie: Precitlivenosť na 
ktorúkoľvek z pomocných látok; závažná, nekontrolovaná alebo nestabilná astma (FEV1 <80 % predpokladanej hodnoty) alebo závažné zhoršenie astmy v priebehu predchádzajúcich 3 mesiacov; pacienti s aktívnym 
alebo nedostatočne kontrolovaným autoimunitným ochorením, poruchami imunity, imunitnou nedostatočnosťou, imunosupresiou alebo malígnymi nádorovými ochoreniami s relevantnosťou súčasného ochorenia; 
závažné zápaly v ústnej dutine (napr. orálny lichen planus alebo orálna mykóza); začatie alergénovej imunoterapie počas tehotenstva je kontraindikované. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Závažné 
alergické reakcie (predchádzajúca systémová alergická reakcia na alergénovú imunoterapiu): Začatie liečby ACTAIROM u týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť a majú byť k dispozícii prostriedky na zvládnutie 
potenciálnych reakcií. Astma: stav astmy sa má zhodnotiť pred začiatkom liečby Actairom. Pacienti s pridruženou astmou majú byť kontrolovaní na začiatku liečby a počas celej liečby. Náhle ukončenie liečby Actairom 
sa neodporúča. Alergénová imunoterapia sa má pred začiatkom liečby dôkladne zvážiť u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, u pacientov užívajúcich beta-adrenergné blokátory (nemusia reagovať na obvyklé 
dávky adrenalínu), u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva a inhibítory COMT (môže dôjsť k zosilneniu účinku adrenalínu) a u pacientov s autoimunitným ochorením v remisii. 
Mierne až stredne závažné lokálne alergické reakcie: Liečba pozostáva z expozície alergénom, na ktoré je pacient alergický, preto možno očakávať mierne alebo stredne závažné lokálne alergické reakcie 
v orofaryngálnej oblasti (napr. svrbenie v ústnej dutine, podráždenie hrdla, svrbenie v uchu). Ak sa u pacienta objavia významné reakcie v mieste podania, je možné zvážiť symptomatickú liečbu (napr. antihistaminikami). 
Lézie v ústach: V prípade chirurgického zákroku v ústnej dutine, vrátane extrakcie zubov, je potrebné začiatok podávania ACTAIRU odložiť a prebiehajúca liečba sa má prerušiť až do úplného zahojenia ústnej dutiny. 
Eozinofilná ezofagitída: Ak sa vyskytnú závažné alebo pretrvávajúce gastroezofagálne príznaky vrátane dysfágie alebo bolesti v hrudi, liečba ACTAIROM sa má prerušiť a pacienti majú byť vyšetrení lekárom. Laktózová 
intolerancia: Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek. Liekové a iné interakcie: 
Súbežná liečba symptomatickými liekmi proti alergii alebo protilátkami anti-IgE napr. omalizumabom, môže u pacienta zvýšiť úroveň tolerancie imunoterapie. Je potrebné to zohľadniť pri ukončení liečby týmito liekmi. 
K dispozícii nie sú žiadne údaje o možných rizikách súbežnej imunoterapie inými alergénmi počas liečby ACTAIROM, ani klinické skúsenosti týkajúce sa súbežného očkovania a liečby ACTAIROM. Očkovať možno bez 
prerušenia liečby ACTAIROM po lekárskom posúdení celkového stavu pacienta. Gravidita: Liečba ACTAIROM sa nemá začať počas gravidity. Ak žena počas liečby otehotnie, liečba môže pokračovať po posúdení celkového 
stavu pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie ACTAIRU. Dojčenie: Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčeného novorodenca/dieťa, pretože systémová expozícia dojčiacej ženy ACTAIRU sa považuje za 
zanedbateľnú. Fertilita: K dispozícii nie sú žiadne údaje o účinku ACTAIRU na fertilitu u ľudí. Predávkovanie: Nežiaduce účinky sa majú liečiť symptomaticky. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: svrbenie v uchu, 
podráždenie hrdla, ústny edém, svrbenie v ústach. Časté: dysgeúzia, svrbenie očí, faryngálny edém, dyspnoe, kašeľ, opuch jazyka, opuch pier, vredy v ústnej dutine, stomatitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, 
dysfágia, nevoľnosť, orofaryngálna bolesť, orofaryngálny diskomfort, parestézia ústnej dutiny, svrbenie jazyka, svrbenie pier, svrbenie kože, bolesť na hrudi. Menej časté: gastroenteritída, nazofaryngitída, orálna 
kandidóza, orálny alergický syndróm, úzkosť, závrat, bolesť hlavy, parestézia, konjunktivitída, edém oka, zvýšená tvorba sĺz, vertigo, bolesť v uchu, ušná parestézia, laryngálny edém, porucha hltana, astma, sipot, 
bronchospazmus, stiahnutie hrdla, dysfónia, epistaxa, laryngálny diskomfort, parestézia hltana, rinitída (upchatie nosa, svrbenie v nose, rinorea, kýchanie), eozinofilná ezofagitída, opuch podnebia, gastritída, 
gastroezofagálna refluxná choroba, tvorba pľuzgierov v orofaryngálnej oblasti, ezofagálna bolesť, cheilitída, sucho v ústach, sucho v hrdle, glositída, glosodýnia, hypestézia ústnej dutiny, ochorenie ústnej dutiny, porucha 
slinnej žľazy, vracanie, angioedém, dermatitída, vyrážka, žihľavka, opuch tváre, lokalizovaný opuch, hrudný diskomfort, pocit hrče v hrdle, asténia, malátnosť, smäd, abnormálne výsledky laboratórnych testov 
(hematologických, pečeňových, kyseliny močovej). Zriedkavé: bronchitída, periodontitída, sezónna alergia, podráždenosť, poruchy pozornosti, hypestézia, ospalosť, poruchy reči, tras, očná hyperémia, blefaritída, 
blefarospazmus, podráždenie očí, upchatie ucha, tinitus, tachykardia, palpitácie, hyperventilácia, podráždenie larynxu, nosový diskomfort, hypestézia hltana, upchatie prínosových dutín, ezofagálny edém, krvácanie v 
ústnej dutine, syndróm dráždivého čreva, častá stolica, zapáchajúci dych, eruktácia, flatulencia, odynofágia, multiformný erytém, pľuzgiere, erytém, prurigo, svalové kŕče, muskuloskeletálny diskomfort, nutkanie na 
močenie, bolesť prsníka. Môžu sa vyskytnúť závažné alergické reakcie vrátane závažnej laryngofaryngálnej poruchy alebo systémových alergických reakcií, ako sú závažné anafylaktické reakcie (t. j. akútny nástup 
ochorenia s postihnutím kože, slizníc alebo oboch oblastí, zhoršené dýchanie, pretrvávajúce gastrointestinálne príznaky alebo znížený krvný tlak a/alebo súvisiace príznaky). Pediatrická populácia: ACTAIR nie je 
indikovaný u detí do 12 rokov a bezpečnostný profil lieku v pediatrickej populácii je podobný ako u dospelých a dospievajúcich. Okrem vyššie uvedených  reakcií sa v tejto skupine v klinických štúdiách vyskytli: Menej 
časté: enterokolitída, bolesť oka, znížená chuť do jedla, pyrexia a seborea. S vyššou incidenciu ako u dospelých a dospievajúcich: Časté: laryngálny diskomfort, vracanie, žihľavka a abnormálne výsledky laboratórnych 
testov (hematologických, pečeňových, kyseliny močovej). Menej časté: očná hyperémia a podráždenie larynxu. Pri ACTAIRE 300 IR bolá často hlásená intranazálna parestézia. Hlásenie podozrení na nežiaduce 
reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825 08 
Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v 
časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Registračné čísla: ACTAIR 100 IR: 59/0208/21-S; ACTAIR 100 IR, 300 IR: 
59/0209/21-S; ACTAIR 300 IR: 59/0210/21-S. Veľkosti balenia: ACTAIR 100 IR: 3 a 15 sublingválnych tabliet; ACTAIR 100 IR, ACTAIR 300 IR: balenie 3 sublingválnych tabliet 100 IR a 28 sublingválnych tabliet 300 IR; 
ACTAIR 300 IR: Veľkosti balenia: 30 a 90 sublingválnych tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Dátum registrácie lieku: 13.08.2021, dátum prípravy skrátenej informácie: 10/2021. Výdaj lieku je 
viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: STALLERGENES, 6 rue Alexis de Tocqueville, Antony, Francúzko. Kontakt v SR: STALLERGENES CZ, s.r.o., Česká 3, 831 03 Bratislava, e-mail: sk.info@
stallergenesgreer.com; tel.: 02 4437 2371; www.stallergenesgreer.sk.
STALLERGENES CZ, s.r.o. | Česká 3, 831 03 Bratislava  
tel.: +421 244 372 371 | e-mail: sk.info@stallergenesgreer.com | www.stallergenesgreer.sk
Dátum schválenia: 12/2022. SK-ACT-DOC-2722-exp1223
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Viatris Slovakia s.r.o., 
Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava 
Tel.: +421/ 2 40 203 800 
E-mail: recepcia@viatris.com | www.viatris.com

Literatúra: 1. Bousquet J et al. Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis 
based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J 
Allergy Clin Immunol. 2020 Jan; 145(1): 70-80.

Vysvetlivky: 
*Kombinácia intranazálneho kortikosteroidu a azelastínu patrí 
medzi liečebné postupy 1. VOĽBY podľa ARIA guidelines1 Viatris Connect

www.viatrisconnect.sk

Skrátená informácia o lieku

Dymista nosová aerodisperzia. 137 mikrogramov / 50 mikrogramov v  jednom vstreknutí, nosová suspenzná aerodisperzia. Zloženie: Jeden gram 
suspenzie obsahuje 1  000 mikrogramov azelastínium-chloridu a 365 mikrogramov flutikazón-propionátu. Jedno vstreknutie (0,14  g) poskytuje 137 
mikrogramov azelastínium-chloridu (=  125 mikrogramov azelastínu) a  50 mikrogramov flutikazón-propionátu. Pomocná látka zo známym účinkom: 
Jedno vstreknutie (0,14 g) poskytuje 0,014 mg benzalkónium-chloridu. Terapeutické indikácie: Zmiernenie symptómov stredne ťažkej až ťažkej sezónnej 
a celoročnej alergickej rinitídy, ak sa monoterapia intranazálnym antihistaminikom alebo glukokortikoidom nepovažuje za dostatočnú. Dávkovanie 
a spôsob podávania: Na dosiahnutie úplného terapeutického prínosu je nevyhnutné pravidelné používanie. Má sa predísť kontaktu s očami. Dospelí 
a dospievajúci (12 rokov a starší): Jedno vstreknutie do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer). Deti mladšie ako 12 rokov: Dymista nosová 
aerodisperzia sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov, keďže bezpečnosť a účinnosť nie je v tejto vekovej skupine stanovená. Dymista 
nosová aerodisperzia je vhodná na dlhodobé používanie. Dĺžka liečby má zodpovedať obdobiu expozície alergénom. Dymista nosová aerodisperzia 
je určená len na nazálne použitie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: Počas 
používania lieku po jeho uvedení na trh sa objavili hlásenia klinicky významných liekových interakcií u pacientov, ktorí dostávali flutikazón-propionát 
a  ritonavir, čo malo za následok vznik  systémových účinkov kortikosteroidov zahŕňajúcich Cushingov syndróm a  potlačenie funkcie nadobličiek. 
Súbežnému používaniu flutikazón-propionátu a  ritonaviru sa má preto predísť. Môžu sa objaviť systémové účinky nazálnych kortikosteroidov, najmä 
ak sa predpisujú vo vysokých dávkach počas dlhého obdobia. Možné systémové účinky môžu zahŕňať Cushingov syndróm, Cushingoidné príznaky, 
potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie rad fyziologických alebo behaviorálnych 
účinkov zahŕňajúcich psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (najmä u detí).. Opatrnosť sa odporúča 
u pacientov s ťažkým ochorením pečene. Pravidelné sledovanie rastu sa odporúča u detí a dospievajúcich, ktorí dlhodobo používajú liečbu nazálnymi 
kortikosteroidmi. Dymista obsahuje benzalkónium-chlorid. Dlhodobé používanie môže spôsobiť edém nazálnej sliznice. Liekové a iné interakcie: 
ritonavir môže vo veľkej miere zvýšiť plazmatické koncentrácie flutikazón-propionátu. Pri podávaní azelastínium-chloridu u pacientov, ktorí súbežne 
užívajú sedatíva alebo lieky s účinkom na centrálny nervový systém, sa však má postupovať s opatrnosťou, pretože sedatívny účinok sa môže zosilniť. 
Tento účinok môže zosilniť aj alkohol. Gravidita a laktácia: Dymista nosová aerodisperzia sa má používať počas gravidity len ak možný prínos preváži 
možné riziko pre plod. Nie je známe, či sa nazálne podaný azelastíniumchlorid/metabolity alebo flutikazón-propionát/metabolity vylučujú do ľudského 
materského mlieka. Dymista nosová aerodisperzia sa má počas dojčenia používať len ak možný prínos liečby preváži nad možným rizikom pre 
novorodencov/dojčatá. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Dymista nosová aerodisperzia má malý vplyv na schopnosť viesť 
vozidlá a obsluhovať stroje. Ojedinelá únava, malátnosť, vyčerpanosť, závrat alebo slabosť, môžu byť spôsobené aj samotným ochorením. Nežiaduce 
účinky: Po podaní sa môže objaviť bolesť hlavy, dysgeúzia, nepríjemná chuť špecifická pre liečivá (často z dôvodu nesprávneho spôsobu podania, 
konkrétne pri prílišnom zaklonení hlavy počas podania), epistaxa. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Viatris Healthcare Limited, Írsko. Registračné číslo: 
24/0055/13-S. Spôsob výdaja lieku: viazaný na lekársky predpis. Dátum revízie textu: 10/2022. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením 
Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Podrobné informácie o lieku sú dostupné na http://sukl.sk. Skrátená informácia o lieku bola pripravená 
v novembri 2022.
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Zmiernenie symptómov stredne ťažkej až ťažkej sezónnej a celoročnej
alergickej rinitídy už od 5 minút 1

















Ak nedôjde po prvých 12 mesiacoch liečby k zníženiu ročnej frekvencie exacerbácií astmy aspoň o 50 %, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.2 Hradená liečba 
podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.2 Nucala je indikovaná dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku 6 rokov a starším ako prídavná 
liečba ťažkej refraktérnej eozinofi lnej astmy. Odporúčaná dávka mepolizumabu je 100 mg podávaných subkutánne raz za 4 týždne u dospelých a dospievajúcich 
starších ako 12 rokov.3

Referencie: 1. Protokol a súhrn vedeckých výsledkov, dostupné na https://www.gsk-studyregister.com/en/trial-details/?id=213805; GSK Study No. 213805. Prístup: 18. 11. 2022 2. Zoznam 
kategorizovaných liekov 1. 2. 2023 – 28. 2. 2023. 3. SPC Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere, Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; 10/2022.
* Retrospektívna neinte venčná klinická štúdia u  17 dospelých pacientov s  ťažkou eozinofi lnou astmou, ktorí dostávali mepolizumab 100 mg subkutánne každé 4 týždne pridaný
k štandardnej liečbe astmy v období od novembra 2017 do januára 2019 na Slovensku v súlade s indikačnými obmedzeniami. Primárnymi cieľmi štúdie bolo deskriptívne zhodnotiť populáciu, 
východiskový klinický a sociálny stav, a popísať zmeny pľúcnych funkcií počas obdobia sledovania. Sekundárnymi cieľmi štúdie bolo popísať zmenu vo frekvencii exacerbácií ťažkej astmy 
a udržiavacej liečby OKS pred a počas 12-mesačného sledovania. Počas liečby mepolizumabom 100 mg bolo pozorované zníženie počtu eozinofi lov v krvi, zníženie exacerbácií ťažkej astmy, 
zlepšenie a stabilizácia pľúcnych funkcií a zníženie udržiavacej liečby OKS; tým sa poskytol klinický dôkaz účinnosti v populácii komorbidných pacientov štúdie v podmienkach rutinnej 
klinickej starostlivosti.1 ** Redukcia ťažkých exacerbácií ťažkej eozinofi lnej astmy a udržiavacej liečby perorálnymi kortikosteroidmi. IKS – inhalačný kortikosteroid; LABA – dlhodobo 
pôsobiaci ß2-agonista; OKS – perorálny kortikosteroid; RWE – Real World Evidence

POMOŽTE PACIENTOM S ŤAŽKOU 
EOZINOFILNOU ASTMOU 
VYNORIŤ SA DO ŽIVOTA...

BOLA POZOROVANÁ REDUKCIA EXACERBÁCIÍ 
A OKS, ZLEPŠENIE A STABILIZÁCIA PĽÚCNYCH 
FUNKCIÍ1*,** (RWE DÁTA ZO SLOVENSKA)1*

Od 1. 11. 2022 aj pre pacientov s ťažkou
eozinofilnou astmou s dvoma exacerbáciami.2

(mepolizumab) pre dospelých pacientov s ťažkou 
refraktérnou eozinofilnou astmou podľa klasifikácie 
na základe GINA2

• Vysoká dávka IKS + LABA2

• 2 a viac klinicky závažných exacerbácií
za posledných 12 mesiacov definovaných ako
zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie perorálnych/
systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu
a/alebo návštevy pohotovosti2

• 3 × zdokumentovaný absolútny počet eozinofilov
≥ 0,3 × 109/l (resp. ≥ 300/µl) – aspoň 1 meranie
v priebehu posledných 12 mesiacov + 2 ďalšie
doplňujúce merania2

• FEV1 < 80 % referenčných hodnôt2

100 mg

Kritériá na úhradu lieku NUCALA injekčný roztok 



NUCALA 100 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE – NUCALA 100 MG INJEKČNÝ ROZTOK NAPLNENÝ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE 
– NUCALA 100 MG PRÁŠOK NA INJEKČNÝ ROZTOK
Zloženie: Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere: Každé naplnené pero s objemom 1 ml obsahuje 100 mg mepolizumabu. Nucala 
100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke: Každá naplnená injekčná striekačka s objemom 1 ml obsahuje 100 mg mepolizumabu. 
Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok: Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg mepolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý ml roztoku 
100 mg mepolizumabu. Mepolizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka vyrobená technológiou rekombinantnej DNA v  ovariálnych 
bunkách čínskeho škrečka. Terapeutické indikácie: Ťažká eozinofi lná astma: Nucala je indikovaná dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku 
6 rokov a starším ako prídavná liečba ťažkej refraktérnej eozinofi lnej astmy. Chronická rinosinusitída s nazálnymi polypmi (CRSwNP): Nucala je 
indikovaná ako prídavná liečba s intranazálnymi kortikosteroidmi na liečbu dospelých pacientov s ťažkou CRSwNP, u ktorých liečba systémovými 
kortikosteroidmi a/alebo chirurgický zákrok neposkytujú primeranú kontrolu ochorenia. Eozinofi lná granulomatóza s polyangiitídou (EGPA): Nucala 
je indikovaná ako prídavná liečba pacientom vo veku 6 rokov a starším s relaps-remitujúcou alebo refraktérnou eozinofi lnou granulomatózou 
s  polyangiitídou (EGPA). Hypereozinofi lný syndróm (HES): Nucala je indikovaná ako prídavná liečba dospelým pacientom s  nedostatočne 
kontrolovaným hypereozinofi lným syndrómom bez identifi kovateľnej nehematologickej sekundárnej príčiny. Dávkovanie: Nucalu majú 
predpisovať lekári, ktorí majú skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou ťažkej refraktérnej eozinofi lnej astmy, CRSwNP, EGPA alebo HES. Nucala je 
určená na dlhodobú liečbu. Ťažká eozinofi lná astma: Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Odporúčaná dávka je 100 mg podávaných 
subkutánne jedenkrát za 4 týždne. CRSwNP: Dospelí: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 100 mg podávaných subkutánne jedenkrát za 
4 týždne. EGPA: Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 300 mg podávaných subkutánne jedenkrát 
za 4 týždne. Deti vo veku od 6 do 11 rokov: S hmotnosťou ≥ 40 kg: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 200 mg podávaných subkutánne 
jedenkrát za 4 týždne. S hmotnosťou < 40 kg: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 100 mg podávaných subkutánne jedenkrát za 4 týždne. 
HES: Dospelí: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 300 mg podávaných subkutánne jedenkrát za 4 týždne. Všetky informácie sú uvedené 
v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Osobitné skupiny pacientov: U starších pacientov, u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo 
pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia: Ťažká eozinofi lná astma: Deti vo veku od 6 do 11 rokov: Nucala 100 mg prášok 
na injekčný roztok a 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sú vhodné na podávanie v tejto populácii. Nucala 100 mg injekčný 
roztok v naplnenom pere a 100 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke nie sú určené na podávanie v tejto populácii. Deti mladšie ako 
6 rokov: Bezpečnosť a účinnosť mepolizumabu u detí mladších ako 6 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. CRSwNP 
u detí mladších ako 18 rokov: Bezpečnosť a účinnosť u detí s CRSwNP vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú 
žiadne údaje. EGPA u detí mladších ako 6 rokov: Bezpečnosť a účinnosť mepolizumabu u detí mladších ako 6 rokov neboli doteraz stanovené. 
K dispozícii nie sú žiadne údaje. HES u detí vo veku menej ako 18 rokov: Bezpečnosť a účinnosť mepolizumabu u detí a dospievajúcich vo veku 
menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. Spôsob podávania: Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere alebo naplnenej injekčnej 
striekačke: Naplnené pero alebo naplnená injekčná striekačka sa má použiť len na subkutánnu injekciu. Pacient si môže Nucalu podávať sám 
alebo mu ju môže podávať opatrovateľ, ak zdravotnícky pracovník rozhodne, že je to vhodné a pacient alebo opatrovateľ sú zaškolení v technikách 
podávania injekcie. U detí vo veku 6 až 11 rokov musí podanie vykonať zdravotnícky pracovník alebo zaškolený opatrovateľ. Pri podaní injekcie 
samotným pacientom sú odporúčané miesta vpichu brucho alebo stehno. Opatrovateľ môže Nucalu vpichnúť aj do hornej časti ramena. Pri 
dávkach, ktoré vyžadujú viac ako jednu injekciu, sa odporúča podanie každej injekcie v najmenej 5 cm vzdialenosti od seba. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, 
má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku. Mepolizumab sa nemá používať na liečbu akútnych exacerbácií astmy. 
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce príznaky súvisiace s astmou alebo exacerbácie astmy. Pacientov treba poučiť, aby vyhľadali lekársku 
pomoc, ak ich astma zostáva nekontrolovaná alebo sa zhorší po začatí liečby. Náhle vysadenie kortikosteroidov po začatí liečby sa neodporúča. 
Dávky kortikosteroidov sa majú v prípade potreby znižovať postupne a pod dohľadom lekára. Precitlivenosť a reakcie súvisiace s podaním: Po 
podaní mepolizumabu sa vyskytli akútne a oneskorené systémové reakcie zahŕňajúce reakcie z precitlivenosti. Parazitárne infekcie: Pacienti s už 
existujúcimi infekciami spôsobenými črevnými parazitmi majú byť vyliečení predtým, ako začnú liečbu mepolizumabom. Ak sa pacient infi kuje 
v období, v ktorom podstupuje liečbu mepolizumabom, a nereaguje na liečbu antihelmintikami, má sa uvažovať o dočasnom prerušení liečby 
mepolizumabom. Interakcie: Potenciál pre liekové interakcie s mepolizumabom sa považuje za nízky. Gravidita a dojčenie: Používaniu Nucaly 
počas gravidity je vhodnejšie sa vyhnúť. O podávaní sa má uvažovať len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako možné riziko pre plod. 
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu Nucalou, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu. 
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Nucala nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá 
a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bolesť hlavy; časté: infekcia dolných dýchacích ciest, infekcia močových ciest, faryngitída, 
reakcie z precitlivenosti (systémové alergické, napr. urtikária, angioedém, vyrážka, bronchospazmus, hypotenzia), kongescia nosovej sliznice, 
bolesť v hornej časti brucha, ekzém, bolesť chrbta, reakcie súvisiace s podaním (systémové nealergické, najčastejšie prejavy boli vyrážka, návaly 
tepla a myalgia), lokálne reakcie v mieste vpichu, pyrexia; zriedkavé: anafylaxia. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) v pôvodnej 
škatuľke na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. V prípade potreby sa naplnené pero a naplnená injekčná striekačka môžu 
vybrať z chladničky a uchovávať v neotvorenom balení najviac 7 dní pri izbovej teplote (do 30 °C), keď sa chránia pred svetlom. Balenie sa má 
zlikvidovať, ak bolo uchovávané mimo chladničky viac ako 7 dní. Naplnené pero alebo naplnená injekčná striekačka sa musia použiť do 8 hodín 
po otvorení balenia. Balenie sa má zlikvidovať, ak sa nepoužije do 8  hodín. Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Trading 
Services, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko. Spôsob výdaja lieku: viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním 
lieku oboznámte sa, prosím, s  informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Posledná revízia textu: 10/2022 Dátum 
výroby materiálu: 2/2023 Kód materiálu: SK_NUC-03-2023-v01_Press print Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné 
účely spoločnosti. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 
730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: WW.GSKAEReportingEMEA@
gsk.com Ochranné známky GSK sú majetkom alebo v  licencii skupiny GSK. © [2023] Skupiny GSK alebo jej nadobúdateľa licencie.
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